Додаток до АРВ
ТЕСТ суб’єкту підприємництва КП «Луцьке підприємство електротранспорту»
(М-Тест)
1. Консультації з представником суб’єкту підприємництва КП«Луцьке підприємство
електротранспорту» та громадою міста щодо оцінки впливу регулювання
Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єкт
підприємництва КП«Луцьке підприємство електротранспорту» та визначення детального
переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено
розробником у період з 10.04.2019р. по 16.05.2019р.
Вид консультації (публічні
консультації прямі (круглі столи,
Кількість
наради, робочі зустрічі тощо),
Порядковий
учасників
інтернет-консультації прямі
номер
консульта(інтернет-форуми, соціальні мережі
цій, осіб
тощо), запити (до підприємців,
експертів, науковців тощо)

Основні результати
консультацій (опис)

Відбувся круглий стіл з
представниками перевізника,
представниками ЗМІ та
виконавчих органів міської
ради.
1.
Круглий стіл
28
Метою проведення круглого
столу є доведення до відома
громадськості причин підвищення тарифів на перевезення
пасажирів електротранспортом
по місту.
2. Вимірювання впливу регулювання на суб’єкт підприємництва (мікро- та малі):
кількість суб’єктів підприємництва, на яких поширюється регулювання: 1 (одиниця),
питома вага суб’єкту підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання,
на яких проблема справляє вплив 100 (відсотків) (відповідно до таблиці “Оцінка впливу на
сферу інтересів суб’єктів господарювання” додатка 1 до Методики проведення аналізу
впливу регуляторного акта).
3. Розрахунок витрат суб’єкту підприємництва на виконання вимог регулювання:
№
п/п

1

2

3

У перший рік
Найменування оцінки

(стартовий рік
впровадження
регулювання)

Періодичні
(за наступний
рік)

Витрати за
п’ять років

Оцінка “прямих” витрат суб’єкту підприємництва на виконання регулювання
Придбання необхідного обладнання (пристроїв,
машин, механізмів)
0
0
Формула: кількість необхідних одиниць
обладнання Х вартість одиниці
Процедури повірки та/або постановки на
відповідний облік у визначеному органі
державної влади чи місцевого самоврядування
Формула:
прямі витрати на процедури повірки
(проведення первинного обстеження) в органі
0
0
державної влади + витрати часу на процедуру
обліку (на одиницю обладнання) Х вартість часу
суб’єкту підприємництва (заробітна плата) Х
оціночна кількість процедур обліку за рік) Х
кількість необхідних одиниць обладнання одному
суб’єкту підприємництва
Процедури експлуатації обладнання
(експлуатаційні витрати - витратні матеріали)
0
0
Формула:

0

0

0

оцінка витрат на експлуатацію обладнання
(витратні матеріали та ресурси на одиницю
обладнання на рік) Х кількість необхідних
одиниць обладнання одному суб’єкту
підприємництва
Процедури обслуговування обладнання
(технічне обслуговування)
Формула:
оцінка вартості процедури обслуговування
4 обладнання (на одиницю обладнання) Х
0
0
0
кількість процедур технічного обслуговування
на рік на одиницю обладнання Х кількість
необхідних одиниць обладнання одному суб’єкту
підприємництва
5 Інші процедури
0
0
0
Разом, гривень
6
Х
Формула: (сума рядків 1 + 2 + 3 + 4 + 5)
Кількість суб’єктів господарювання, що повинні
7
1
виконати вимоги регулювання, одиниць
Сумарно, гривень
Формула:відповідний стовпчик “разом” Х
8 кількість суб’єктів підприємництва, що повинні
Х
виконати вимоги регулювання (рядок 6 Х рядок
7)
Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єкту підприємництва щодо виконання регулювання
та звітування
Процедури отримання первинної інформації про
вимоги регулювання
(пошук тексту проекту рішення на сайті Луцької
міської ради)
38,68
38,68
193,40
9 Формула:
витрати часу на отримання інформації про
регулювання, підготовка розрахунків, Х
вартість часу суб’єкта підприємництва
(заробітна плата)
2 години *19,34 грн./год*1 працівник

10
11
12

13

14
15

16

Процедури організації виконання вимог
регулювання
Процедури офіційного звітування
Процедури щодо забезпечення процесу
перевірок
Інші процедури (уточнити)
витрати часу на отримання інформації про
регулювання, Х вартість часу суб’єкта
підприємництва (заробітна плата)
Разом, гривень
Формула: (сума рядків 9 + 10 + 11 + 12 + 13)
Кількість суб’єктів підприємництва, що повинні
виконати вимоги регулювання, одиниць
Сумарно, гривень
Формула: відповідний стовпчик “разом” Х
кількість суб’єктів підприєм-а, що повинні
виконати вимоги регулювання (рядок 14 Х рядок
15)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

38,68

Х

193,40

1

1

1

38,68

Х

193,40

0

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів підприємництва
Розрахунок бюджетних витрат на адміністрування регулювання здійснюється окремо
для кожного відповідного органу місцевого самоврядування, що залучений до процесу
регулювання.
Департамент економічної політики Луцької міської ради
(назва державного органу)
Процедура регулювання суб’єктів
підприємництва (розрахунок на
Планові
одного типового суб’єкта
витрати
господарювання підприємництва - часу на
за потреби окремо для суб’єктів процедуру
малого та мікро-підприємництв)
1. Облік суб’єкта господарювання,
що перебуває у сфері регулювання
2. Поточний контроль за суб’єктом
господарювання, що перебуває у
сфері регулювання, у тому числі:
камеральні
виїзні
3. Підготовка, затвердження та
опрацювання одного окремого акта
про порушення вимог регулювання
4. Реалізація одного окремого
рішення щодо порушення вимог
регулювання
5. Оскарження одного окремого
рішення суб’єктами
господарювання
6. Підготовка звітності за
результатами регулювання
7. Інші адміністративні процедури
(уточнити):
підготовка рішення міської ради,
відстеження результативності
регуляторного акту
Разом за рік
Сумарно за п’ять років

Вартість часу
співробітника
органу держ.
влади
відповідної
категорії
(зар. плата)

Оцінка
Оцінка
кількості
кількості
Витрати на
процедур за
суб’єктів, що адміністрування
рік, що
підпадають під регулювання*
припадають
дію процедури (за рік), гривень
на одного
регулювання
суб’єкта

0

0

0

0

0

3 год

19,34 грн.

1

1

58,02

3 год

19,34 грн.

1

1

58,02

3 год.

19,34 грн.

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2,5 год.

19,34 грн.

1

1

48,35

3 год.

19,34 грн.

1

1

58,02

11,5
Х

Х
Х

Х
Х

58,02

222,41
1112,05

__________
4. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів підприємництва, що виникають на
виконання вимог регулювання
в грн.
№ п/п

1
2
3

Показник
Оцінка вартості адміністративних процедур для
суб’єкту підприємництва щодо виконання
регулювання та звітування
Бюджетні витрати на адміністрування регулювання
суб’єкт підприємництва
Сумарні витрати на виконання запланованого
регулювання

Перший рік
регулювання
(стартовий)

За п’ять років

38,68

193,40

222,41

1112,05

261,09

1305,45

Генеральний директор КП «Луцьке
підприємство електротранспорту»

Володимир ПУЦ

